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Bakgrunn: 

I 2005 ble veterinærvakta i Lillehammer og Gausdal kommune slått sammen til ett 

vaktdistrikt. Den gang var det 2 etablerte praksiser i området, hvor begge gruppene håndterte 

alle dyreslag. Fram til 2017 hadde begge praksisgruppe en fullverdig vakt, én i hver 

kommune. Dette fungerte bra med tanke på organisering av vakta, da vi hadde mulighet til å 

henvise ulike dyreslag den andre gruppa. I desember 2017 sa praksisgruppa på Lillehammer 

opp sin andel av vakta, der en av årsakene var lav godtgjørelse. De hadde også store 

problemer med å få veterinærer til å bemanne vakta. Vaktlaget i Gausdal tok da på seg vakt 

for produksjonsdyr i hele området. Vakta har fungert uavbrutt, til tross for utfordringer med 

bemanning i forbindelse med permisjon og langvarig sykdom.  

 

 

Dagens situasjon: 

Fra desember 2017 til dags dato har Lillehammer og Gausdal kommune stått uten vakt på 

smådyr og hest. I en periode på snart 4 år har altså kommunene brutt sin plikt til å sørge for 

veterinærvakt for alle dyrearter. Det har vært avholdt flere møter med aktuelle 

samarbeidspartnere i distriktet for å finne en løsning, uten hell så langt. Mangelen på vakt for 

smådyr og hest har ført til ubehagelige situasjoner når vakthavende ikke har kapasitet eller 

utstyr til å hjelpe pasienter som trenger behandling. Med denne bakgrunnen er vi positive til at 

kommunene nå ser ut til å finne en forsvarlig løsning som ivaretar alle dyreslag.  

 

I møtet 12.08.21 ble vi forelagt en løsning hvor Stav Veterinærsenter har akseptert å tilby vakt 

på smådyr og hest i Lillehammer og Gausdal mot halvparten av det årlige tilskuddet til 

veterinærvakt. Vi er enige i at dette gir en god løsning for dyrevelferden i regionen og at en 

slik arbeidsfordeling kan aksepteres.  

 

 

Gausdal Veterinærkontor har flere ganger, senest i epost datert 30.04.21, redegjort for at en 

produksjonsdyrvakt som omfatter hele vaktområdet må kompenseres med 100% av det årlige 

vakttilskuddet, pt ca 840.000 kr. Vaktgodtgjørelsen er en ulempegodtgjørelse, for å være 

tilgjengelig kveld, natt og helg, med en timesats på ca kr 107,- per time. På dagtid ytes ingen 

kompensasjon.  For å delta i vakt plikter vi å ha bil, utstyr, medisiner og kompetanse. Som 

selvstendig næringsdrivende skal vi drifte bilhold, forsikringer, pensjon, utstyr- og 

medisinlager. 



 

Vi registrerer at kommunene mener det øremerkede tilskuddet skal dekke alle dyreslag, og at 

en vaktordning som omfatter alle dyreslag totalt utgjør 100% (møtereferat datert 13.08.21).  

Landbruksdirektoratets rapport fra 2015 tilbakeviser denne påstanden:  

 

Kommunene har gjennom lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell en lovpålagt plikt 

til å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Det statlige tilskuddet er 

kun et virkemiddel som skal bidra til å finansiere den kommunale veterinærvakten. 

Kommunene må selv foreta en vurdering av om det statlige tilskuddet er tilstrekkelig for å 

tiltrekke seg nok veterinærer til den kommunale vaktordningen. (Rapport nr 23-2015, 

Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester, landbruksdep.) 

 

Dette gjentas av statsekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan i intervju med 

NRk Innlandet den 12.08.21.   

 

 

Lillehammer og Gausdal er to dyretette kommuner, og antall akutte oppdrag er mange. En 

gjennomgang av tallmaterialet fra søknad om produksjonstilskudd i 2020 viser at 

Lillehammer og Gausdal har totalt omtrent like mange melkekyr, færre ammekyr og vesentlig 

flere vinterfora sau enn eksempelvis Ringsaker. Innbyggertallet i disse to områdene er 

tilnærmet likt. Vaktbelastningen vil derfor være omtrent den samme for produksjonsdyr. 

Forskjellen er at Ringsaker totalt mottar 2 vakttilskudd per år, og har dermed 2 vaktlag 

operative til enhver tid.  

 

 

  Melkekyr P120 Ammekyr P121   Sau P487 Antall innbyggere 

Lillehammer 730 674   3777 28345 

Gausdal 2243 1496   7394 6106 

SUM 2973 2170   11171 34451 

            

Ringsaker 2988 3485   6712 34768 
Tabell: tallgrunnlag Lillehammer/Gausdal og Ringsaker. Gris er ikke satt med i tabellen, da grisehold genererer 

lite akutte oppdrag.   

 

 

I Lillehammer/Gausdal har vi etter sammenslåingen (2017) hatt behov for å være 2 

veterinærer på vakt (kveld, natt, helg) i lammingssesongen, da pågangen er så stor at én 

person ikke kan håndtere vaktoppdragene alene. Dette betyr at 2 veterinærer allerede deler én 

vaktgodtgjørelse i deler av året.   

 

 

For å oppnå en omforent avtale må praksisgruppa ved Gausdal veterinærkontor kompenseres 

med ett fullt vakttilskudd per år. Dette utgjør ca 840.000,-. Halvparten er allerede dekket 

gjennom staten, forutsatt at 50% går til smådyr og hest.  I møtet ble det opplyst at kommunene 

uten politisk behandling kan bevilge 30 % av ett vakttilskudd årlig til ordningen, altså 

252.000,-. For å inngå en avtale kreves ytterligere 20 %; 168.000,-. Fordelt på to kommuner 

utgjør dette da 84.000,- per kommune, forutsatt at utgiften deles likt.  

 

 



Vi håper dette var oppklarende, og ber om at Lillehammer og Gausdal kommune i fellesskap 

bevilger midler slik at et beløp tilsvarende 100% av det statlige tilskuddet går til 

produksjonsdyrvakt i Lillehammer og Gausdal kommune. Med en slik løsning kan vi unngå at 

vakta blir stående ubemannet.  

 

Samtidig oppfordrer vi Landbrukskontoret til å stille seg bak rapporten fra Statsforvalterne 

(21/160-12) som viser til at det er store utfordringer med dagens ordning, at den er moden for 

revidering.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Line Bredli-Kraemer       Lars Navelsaker       Ida Rakel Findalen       Annie Haavemoen 

 

 

 

 

 
 
 


